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שנהשלושיםאחרי

עםהוצאתשבשאר'מהעמיר:אלי
עמ' 389 , 2010לעםספריהעובד'

המככב 1שנשארמהעמיראלישלהחדשספרו
 .הבנאליבנושאעוסק 1המכררביברשימת
כביכולהשמורהאהבה .בחיינוומשמעותההאהבה
גםהיאאךצעירים,שניביןרומנטייםליחסים
מכונתגלגליאתלהוליךניתןלאשבלעדיוהשמן
 .כולנושלהחיים
מאושפז,שבובחדר·בית·החולים,נפתחהספר
דניאלוהמספרהרומןגיבורלב,התקףלאחר
מתעוררהואמצליח.ירושלמיעסקיםאיש 1דרורי
מהמזרחשעלוהראשונותהאור"קרניכאשר

אתהאירהוזורכה,אפרסקיהמדורההדליקו

זריחהוענוג.""זהבהבבאורהסמוכיםהבניינים

ימיאלאחרת,זריחהאלדניאלאתנושאתזו

במסכתמהרהרהואהתאוששותוכדיתוך . ;ך~~

והחוםהאהבהנעדריאךהעסקיםעמוסיחייו

רוחובעיניסוקרהואלוברעניצה.רעייתובצד
מצוקה,בשכונתוצעירותוילדותוימיאת

במעונותחייובאוניברסיטה,לימודיו
מסדרתזוטר.כפקידועבודתוהסטודנטים,

אהובתותמונתלהמזדהותהעברתמונות
יחסילמערכתגעגועיםמתמלאוהוא ,אביגיל
שדרבנהאהבהעמה,שחווההסועריםהאהבה

בידמתארעמיראלי .בצעירותוחייומהלךאת
ואתהצעירים,שניביןהלוהטיםהיחסיםאתאמן

אףאביגיל,שלידהלמגעדניאלשלגעגועיו
ממנה.נפרדמאזחלפושנהששלושים
לעומת ,וותרנותודניאלשלאופיוחולשת

לאורךשזורותונחישותה,גילאבישלדעתנותה
שללקפריזותעככבתמידיאלדב .כולוהרומן
שאופיומיכיצד •השאלהעולהכיעד ,אביגיל

עמיר ,ואכןעסקים?כאישהצליח ,כךכלכנוע
עדיןאךפיקחעסקיםכאישדניאלאתמצייר
מזן ,בךגלאולעסקיםלשותפוניגוד ,באופיו
הפותח ,הפזרן ,ההמוני ,המצויהעסקיםאנשי

ואפסי"אניכיוהסבורנא"ב"שמעשיחהכל
עוד".

בעיןדניאלמתבונןהחוליםבביתחוליובמיטת
ותשומתלאהבההזוכים ,לחדרבשותפיובוחנת

לקוראלהעניקכדיומתקנא.קרוביהם,מצדלב
השותפיםמאופייניםואותנטיות,נוכחותתחושת

ותיקירושלים","בונהעדיקאהקבלןבכינויים:
אוהבשעדייןוהאיש ,"המוכתר"בחדרהחולים

בחבורההמבורג"ולבטינו": .לאאיך .אשתואת

מיוחדתאחווהפלוס"."שמוניםלכינויזוכה
אחווה ,חדרבאותוהשוכניםהחוליםביןנוצרת

ביןעסקיתשותפותמולידהואףשמתעצמת
 .ולבטינולביןדניאל
אותושפקדמ"האירוע"מחליםדניאלכאשר
יוצאהואחום,הנעדראךהמרווחלביתווחוזר
אךאותה,מוצאהואאמנםאביגיל.אתלחפש
ביניהם,הרומןלהטמאזשניםשלושיםחלפו

6 
 353גליון

את"עשובינתייםוהחיים

עדייןהאהבהאששלהם".
אך ,דניאלשלבקרבובוערת
מנהלתנשואה,אשההיאאביגיל

שינייםלטיפוליקליניקה
וילדים.במשפחהומטופלת
שלפניועלטופחתהמציאות

הואאםיודעיםאיננואך ,דניאל
כיהאמרהעםלהשליםמוכן

חציורקמהעולםהולךאדם
 .בידותאוותו

שיעורבעלסופרהואעמיראלי
ספריםבאמתחתוהנושאקומה,

בספרותדרךלאבנישהיו
כסופרמוכרהואהעברית.

שספריווהמדינה,העםשלהיומיוםבחייהמעורה
בניביןהעימות .חברתייםבנושאיםעוסקים

יציאתכפרות>,(תרנגולהמעברהלנעריהקיבוץ

קליטתםוקשייבבליהודי •
היונים>,(מפריחבארץ

שואהניצוליביןהמפגש
שאול>:(אהבתהארץלילידי

המפגש •פוליטייםובנושאים
עללפלסטיניםהישראליםבין

הימיםששתמלחמתרקע
לערביתגםשתור ,(יסמין

במצרים>.והודפס

עמירמתרחקהנוכחיבספרו

שלברומוהעומדיםמהנושאים
החייםבמעגליומתמקדעולם

סם •האהבהבזכותהנוצרים

הואאנוש.בנילכלהחיים
מרתק,אהבהסיפוררוקם

אתטווההסופרהנראהכפי .נוישוומישסופו

 ·:· .אחרבספרהמשכו

גבאיצבי

נוסטרהקוזה

הוצאתומכפלות,שבריםוייכרט:רפי
עמ' 80 , 2010לשירהקשב

הכיהספרהואומכפלותשברים
ישוייכרט.רפישל"סיציליאני"

שבריםמוות,אהבה,משפחה,בו

חשבונות.חיסולואפילו
התפריםאתפורםוייכרט

לנוומנגןהפואטיקהמחליפות
המשאירקונצרטפרוע.קונצרט

מיתריםבעיקראבלחסד,רגעיגם
הדיוקןהשיריםבאחדקרועים.

כך:אפילומצטיירשלוהעצמי
עלביציםמבשלבתחתונים"גבר
גז".

הישנה""בשכונההראשוןבפרק

 .ילדותולשכונתהמשוררחוזר
ערב 1ציפורהןהזמןמטאפורות

כל"ציפורהיאהציפורועץ.
בשירהעץטוב.גםרעגםהואהערבהשנים".

עודש"שנינוהוכחההואברקך') 1בחלון('עץאחד
הואערב') ,בחלון('עץהשניובשירכאן",

ואומר:רואההמשוררהייאוש.שלסיסמוגרף
הפיתול;את/לחקות;אוכל;לא;"לעולם;
ערב;שמי;תוך;אל;ענפיך;של;המיואש;

לפיהזאת.·המילהסונטתמדויקתכמהמתכהים".
צמרותשורשים,בהלהרגישאפשרצורתה,
אתאוהבאנילרגע.מתיישרהפיתולואפילו

אלןשלשירו , Those Twoעםההתכתבות
ספתעלנשתלהעץהשיריםבשניגינזברג.

בענפימצטלביםה"מטפל"וענפיהפסיכיאטר
ה"מטופל".

דר,מאהבה.בא "".וארבע"שלושהשניהפרק
והשיריםלהצטלם,ממשיכה ,המשוררשלבתו

אהבהשלטונותבאלבום.המסודרותתמונותהם
מחבקתהידהשורות.ביןהרווחאתמרפדות

"תצלומיובתוךלהתרגשממשיךהלבבחוזקה,
שאחדהיודעהאבשרירימתחזקיםהאושר"

אתגרשלהואומתפקדי
החושך.

החשבונותוחיסולהחושך
"אביבפרקיבואו

מתחילזהבגבורותיו".
"מי :·רעצ'(בארספואטיקה

אמיתי;צערכאן;שמחפש

סימןהואשצער;מביןלא
לשירעובראוורירי"),דפוס

כופפה;("הזקנה;הנושא

 /;והאות/לצורת/אותו;

בחייו;לראשונה;עכשיו;
את/לאיית;הוא;מתחיל;

במשפטמסתייםוזהשמי"),

קלקלתהאדמה"עלהמצמרר
יומך".את

היאשלוהמשנהשכותרתהזה,השיריםמחזור

אניהמשורר.שללבובדםנכתבמרירים""י"ד
לפעמיםיכוללבו""דםהמיליםשצירוףיודע

וייכרטהזה.במקרהלאאבל ,פתטילהישמע
מהחיקוילהתרגששידעאבשלתמונהמצייר
חיי",פכי;לנוכח;יבש;"ולהישאר;לחיים

כוויותלהשאיריכולקורשגםמסתברשוב
זהוצורב.מלחמלח.הןתחבושת,אינןוהמילים

 .פילטרמילתאףבושאיןמחזור ,פרוץמחזור
יותרהריגהומוודאהדיוכלאתמרססוייכרט

היכולתוזוהיהשבריםכנראהאלהאחת.מפעם
הכאב,מכפלותאתלתארהמשוררשלהנפלאה
 .שהתפזרמהאתמחדשולהדביקלהישבר
שלקברועלפרחוייכרטמניחהאחרוןבמחזור

חלילנגןשהיה ,פיצ'ימאירבןיהורםהמשורר



מרגשתלסימפוניית-פרידהזוכהוהוארועים,
לאמותך"ביוםבנלי':טור'דוהנהבמיוחד.
השירהאתלשמועדימיתיאבל;השמיםנבקעו
השירה,האנשתכאןיפהכמה ,'"לבח'לוחשת

הארספואטיקה"חבל".המילהכאןטעונהכךכל
שלהארספואטיקהלתוךמחלחלתהמספידשל

המוספ.ד

לאחזקיםנוספים.פרקיםהזההמרגשבספריש

השחורה:הקופסהמסתתרתמהםבאחדפחות.

פתוחה;מטרייהכמוכוכבים;מלא"."הלילה
הגשםהואהזההספר ,)'ןונל'<השאיר"שמישהו

 ·:·מטרייה.אותהנבראהשלכבודו

סומקרובי

מאוחרתפריחה

החורף,פסטיבלאחריפינקל:ישראל
עמ' 80 , 2010כרמלהוצאת

השירהפריחתעללדברמריבםהאחרונותבשנים
הצפתהעת,כתביריבויהצעירה.העברית

ישנם ,אכןומהומה.רחשהחדשים,הספרים

מיוחדים,קולותוגםמבוטלים,לאכישרונות
בעליומשוררותמשורריםלראותקשהכיאם

עבריתשירהגדוליממש,שלקומהשיעור
 .כאןאליהןאכנסשלאשונותמסיבותבהתהוות,

פריחהגםמסתמנתהאחרונותבשניםאבל

בידיהנכתבתצעירה,עבריתשירהשלמפתיעה
צעירהשירהשכןושישים.חמישיםבנימשוררים

צעיריםמשורריםוישנם ,גילשלענייןרקאיננה
דרכםאתהחלושרקושישיםחמישיםבני

משובחיםמשורריםעלמדבראניהספרותית.
זכהביכוריושספרהטבע,משוררנטעכישראל
העוסקביכוריושספר ,פישרגיוראעללתהודה,
 .עודוישנםלהצלחהזכהבשכול

 ,פינקלישראלאתגםלצרףאפשרזאתלרשימה
מצאתילאעתה.זהיצאוהיפההשנישספרו
עםנמנהבהחלטהואאבל ,המשוררעלפרטים
והמשוררותהמשורריםכלשציינתי.הגילקבוצת
דרךפורציאינםמאוחרת,שפריחתם ,הללו

לירייםשירים-שמרניתכתיבתםלשוניים.
חייהםסיפוראתהמספריםהיטב","כתובים

שהסיבהייתכןומרגשות.יפותקצוצותבשורות

שבובגילמאוחרת,התחלההנהלשמרנות
הדעתיישובעתבדם,איננהכברהמרדנות

ביוגרפיות.הןשהסיבותוייתכןוהמהוגנות.

נטע,שלבשיריהםהמצטיירותמהביוגרפיות
הארץ"."מלחשהןדמויותעולות ,נקלופיפישר
המדינה,בבנייןשסייעומקצוע,בעליגברים
כברוכשהבלמשפחות,הקימובמלחמות,לחמו
"להרשותהחלונורמטיבית,מבחינהבמקוםהיה

אופןבכלאושירית,בכתיבהלהתנסותלעצמם"
מישלשירהזוהימשיריהם.לפרסםהחלו

תוךמסכמיםוהםעולם,ראו ,ובגרושהחכימו
שלנוולנופיםחייםאנושבולמקוםעמוקהזיקה

לאאולי ,כאמורלאורבניים>.בעיקר<שנהפכו
בהחלטמדובראבל ,דרךפורצתבשירהמדובר
עמוקהזיקהבעלתאיכותיתמקומיתבשירה
 .ולארץלעברית

שלהשנישיריוספרהחורף,פסטיבלאחרי
עוסקהואסיכום.שלספרהוא ,פינקלישראל

אהבהומעולם:מאזהשירהשלהגדוליםבנושאים
וחילופימלחמה,הורים,מותפרידה,לאשה,
בשירים ,פינקלמצטייןהאחרוןבנושאעונות.
לחלופיותהיטבמודעיםמהורהרים,ליריים

החיטה;נאספהכברקיץ;בא"טרםהאנושית:

הואשנותר/כלעם.נירשלהשטוחותבגבעות
המלחכותשחורות/עיזיםוכמהדממה;מרבד
שלאחרלשקטשםשמאזיןמישנותר./מהאת

נפש;חשבוןעושההאדמהאתישמעהאסיף;

הבוקעהראשוןולנבטהיורה;לריחומתגעגעת
בשדה;שעמדאיש;שם;והיההאור.;אלופניו

מעליו;תלוייםוענניםסביבו;זהוביםמרחבים
סודווכבדהשלף;בשדהסודוהאישונושא

שלבלילהונמוגשחר;ברגעיהמופיעכצילו;

היותהעדלבנה;התמעטות
דק".לחרמש
המצאותכאןאין ,כאמור

חרישייופיאלאלשוניות,
בשדה,אחדאדםומאופק.עדין

מהורהרת,נוףתמונתבשקט,

עליפה,שירעודוהנהחכמה.
ראשונים"סימניםאביב:

ראשוניפרחוהיוםלאביב./
 ,ידעתיואניבגני;הצבעונים

גריעתם.//להואראשוןסימן
מןעולההמוותהפרחיםאצל

שיהפכוהניצניםעםהקרקע;

סימניאמי;אצללפרחים,/

יורדותהעולותבידיה;המוות
בשעוניםכמשקולתונעות/

כאןלהרגישאפשרעתיקים.""
והמוות,החייםחובבוילקהשירתשלהשפעות

הלאהדוברהקוורטטים.שלאליוטת"סגםואולי
שהרי ,הכיליוןאתכברבפריחהרואהצעיר
מפריחתםיותרסמליומהכך.כלקצרהאביב
לאמעולםאישית<אגב,הפרחים.שלהקצרה
 ,הזוהטווסיתהצבעוניתהיהירותפרחים,אהבתי

מרגיעיםעציםפריחה?חודשיכמהעלמה,ועל
חולתהאםשלהיפהוהדימוייותר>.טובאותי

עתיק.שעוןלמחוגיהפרקינסון
שמשאמי;מתהבו"ביוםהאם:מותעלושיר

עולםאיילון;עמקעלהכסיףירחדום;עמדלא
שתלתיאמי;מתהבוביוםהמשיך.//כמנהגו

אדע/ובבואיבצאתינשמתה./לעילויסביונים
ויירשהאדמה;מןבקעאיבבלו;עברהחורףהנה

 ,בשלוממשיךהטבעמתרחשת,הטרגדיהארץ".
חילופיאחריועוקב ,ותוזעיראתמביןהאדם

העונות.

מצבנועללחשובשלאאי-אפשרהספרלמקרא

 ,נכוןיותראואלה.בימיםהעונותחילופיבתחום
ארוכהאחתלעונהנהפכוכאןהחייםאי-מצבנו.

וקצתלעתים,נוצהענניעם ,ארוךאביבשל
העונותביןנכריםהדבליםבליטמפרטורה.שינויי
ונאלץהחיים,זרימתאתלהרגישיכוללאהאדם

הנעדר.מהטבעלהתחבא
צורב"הכאבמאשה:בפרידהעוסקנוסףיפהשיר

שתיליעםהשיחבזמןושבת/שישיבימייותר;
יפרחוכשאלו / /קיץ.בבואשותלשאניהךינקה;
 1בי.r.יךאליבואאחראישחופתם/בלובן

אחרוכוכבים;למעמקיחמהתשקעובשמים;
כאןאיןהערב".בואאתויסמןממזרח;יעלה
העולםעצמיים.רחמיםאומומרואיןנטישה,זעם

זה.וזהומתרחשות,פרידותנוהג,כדרכו

בהפוגות,חייהםכללהילחםנאלצוארצנוגברי
גיבוריםגבריםשלתצלומיםעםגדלווהנשים
הממשמקרבותלפנסיהיוצאכשגברבארנק.
לבנוגעשירלכתובלומותרהחיים,וקרבות

כלאיךמעולם;סיפרתישאהבתי;לא"לךכזה:
גדולה;לדממהחיכיתיההיא;המלחמהימי

שיעלהטריעשבשלולריחלגשם;לעננים;

החוור.""אדמותעל
השואהבזכרהעוסקיםהשירים

נראהבקובץ.מהחזקיםאינם

מעונותמתרחקשכשהמשורר

דבריםלומרומנסההשנה
במיטבו:אינוהואישירים,

באושוויץהיה"אלוהים
גלגליצלילישמעובבירל~או;

הנדחסיםפחדהריחרכבות/

בסלקציהוהשתתףבקרונות/

היהאלוהיםהרמפה."ליד
והמוות/ובירקנאו;באושוויץ

מטעמו",לפועלמוציאהיה
 ,יוסיסמאתקלישאיקצת

בדברהמענייןהטיעוןלמרות
פחותבזוועה.האלנוכחות
השיריםמחזורגםהואמשכנע

לאלסקה:בנסיעההעוסק
ויללותדוביםמנהמותפהליקרשלי;"אלוהים
אשיםאהובתי;אלאותיקחוחנון;רחוםזאבים;
למדי.מיותרלי",וייחםבחיקה;ראשי

לנופי ,הספרסיוםלקראת ,חוזרכשהמשורראבל
הדרום,נופיהםהנופים .לכושרחוזרהוא ,ארצו

סודות"הרבהומרן":למצפהתמנע"מבקעת
המסרעדםהרבההגרניט./גבעותביןאפלים
לאימתחשוףהסלעלבוהותירהגיר;אדמת

באפיק;המייללותהרוחותולחוםהשמש/
לאהשנהגםשבראוי.;השיטהעציומייבשות

בדרכיתמנע."בבקעתסימניוהאביב;הותיר

בישימוןנטעכרםראיתיהחיים;לארצותחזרה

אחריתחזוןזהולקצינים;הספרביתשבשערי
בידו;ורובהגפנותחתיושבאישהימים./

הקשההאדמהמישוריעליורדת/גדולהושלווה
 ·:· .והמייחלת"

גלעדיוכל
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